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Answer all the questions. 

UNIT I 

1. Answer any two of the following questions:                       2x2=4 

a. Name any two problems that the newly independent Indian nation faced. 

সদ্যস্বাধীন ভারতের যে য ান দুটি সমসযার  থা উতেখ  র।  

b. What is mixed economy? 

মমশ্র অথথনীমে  ী? 

c. What do you mean by Princely States? 

রাজনযবর্থ শামিে রাজয বলতে  ী যবাঝ? 

d. What was ‘Instrument of Accession’? 

ভারেভুমি সংক্রান্ত দ্মলল  ী? 

e. Mention the period and the proposed budget of the First Five Year Plan. 

প্রথম পঞ্চবামিথ ী পমর ল্পনার সময় াল ও প্রস্তামবে বযয়বরাদ্দ  ে মিল? 

f. Mention any two factors that led to the formation of the United Front government in West Bengal in 1967. 

১৯৬৭ সাতল পমিমবতে প্রথম েুিফ্রন্ট সর ার র্ঠতনর মপিতন যে য ান দুটি  ারণ উতেখ  র। 

g. What do you understand by Green Revolution? 

সবুজ মবপ্লব বলতে  ী যবাঝ? 

h. In which year was Mandal Commission formed and who was its chairman? 

মন্ডল  মমশন য ান সাতল র্ঠিে হয় এবং এর সভাপমে য  মিতলন? 

 

UNIT II 

2. Answer any one of the following questions:                                  1x6=6      

a) Discuss the salient features of Preamble of Indian Constitution. 

ভারেীয় সংমবধাতনর প্রস্তাবনার প্রধান ববমশষ্টগুমল মনতয় আতলাচনা  র। 

b) Write a short note on Fundamental Duties of Indian Citizen as enshrined in Indian Constitution.  



ভারেীয় সংমবধাতন বমণথে নার্মর তদ্র যমৌমল   েথ বয সম্পত থ  এ টি সংমিপ্ত টী া যলখ। 

c) Do you agree with the view that the Second Five Year Plan focused on the development of heavy industries? 

েুমম ম  এ মে যে মিেীয় পঞ্চবামিথ ী পমর ল্পনায় ভারী মশতল্পর উপর যজার যদ্ওয়া হতয়মিল? 

d) Analyse the impact of refugee problem on post-partition West Bengal. 

পমিমবতে উিাস্তু সমসযার  ী প্রভাব পতেমিল? 

e) Why did Indira Gandhi nationalize India’s banks? 

য ন ইমিরা র্ান্ধী ভারতের বযাতের জােীয়ো রণ  তরমিতলন? 

f) Write your views on communalism in India. 

ভারতে সাম্প্রদ্াময় ো সম্পত থ  যোমার মোমে বযি  র। 

 

UNIT III 

3.  Answer any one of the following questions:                                  1x10=10 

a) Write an essay on the linguistic reorganization of states. 

স্বাধীন ভারেবতিথ ভািার মভমিতে রাজয পুনর্থঠন সম্পত থ  এ টি প্রবন্ধ যলখ। 

b) How was the economic development of India planned in the early decades after independence? 

স্বাধীনো-পরবেী প্রথম  তয়  দ্শত  ভারতের অথথননমে  উন্নয়তনর রূপতরখা  ীভাতব পমর মল্পে হতয়মিল? 

c) Write an essay on social and economic inequality as described by Dr B. R. Ambedkar. 

ড. মব আর আতেড র বমণথে সামামজ  ও অথথননমে  আসাময সম্পত থ  এ টি মনবন্ধ যলখ। 

d) Write an essay on Bhoodan and Gramdan Movements initiated by Acharya Vinoba Bhave. 

আচােথ মবতনাবা ভাতবর উতদ্যাতর্ আতয়ামজে ভূদ্ান ও গ্রামদ্ান আতিালন সম্পত থ  এ টি প্রবন্ধ যলখ। 


